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Резюме проекту

“Астарта” – кредит на підтримку оборотного капіталу
Країна:

Україна

Номер проекту:
Сектор:

50180

Агробізнес

Тип повідомлення: Приватний
Екологічна категорія:

С

Дата розгляду Радою директорів: 18 липня 2018 р.
Статус:

Пройшов розгляд концепції

Дата оприлюднення РП:

12 червня 2018 р.

Опис проекту
ЄБРР розглядає можливість надання старшого забезпеченого довгострокового кредиту
на суму до $20 млн. для фінансування оборотного капіталу «Астарти» - однієї з
провідних сільськогосподарських компаній в Україні.

Цілі проекту
Проект передбачає надання Компанії підтримки в фінансуванні потреб в оборотному
капіталі, пов’язаних з її діяльністю в сфері вирощування сільськогосподарських
культур, виробництва цукру та переробки сої.

Вплив на процес економічного переходу
Очікується, що даний Проект сприятиме підвищенню інклюзивності та
конкурентоспроможності економіки України. Зокрема, він допоможе Компанії в
плануванні та встановленні співробітництва з місцевими університетами і школами, що
сприятиме кращому доступу молоді до можливостей у сфері навчання і
працевлаштування. Крім цього, Проект має сприяти значному підвищенню
ефективності та продуктивності праці завдяки впровадженню сучасних IT-рішень і
методів ведення сільськогосподарської діяльності. Він також сприятиме зміцненню
зв’язків з місцевими постачальниками.

Інформація про клієнта
ТОВ «АСТАРТА-КИЇВ»
«Астарта» є однією з найбільших вертикально інтегрованих сільськогосподарських
компаній в Україні, що має вісім цукрових заводів, близько 250 тис. га орендованих
сільськогосподарських земель, молочні ферми та потужності з переробки сої.

Фінансування ЄБРР
$20 млн.
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Загальна вартість проекту
$242 млн.

Екологічні та соціальні впливи
Проект віднесено до категорії «C» (Екологічна і соціальна політика 2014 р.).
Очікується, що екологічні та соціальні ризики, пов’язані з наданням оборотного
капіталу, не будуть значними, а отже не вимагають додаткового передінвестиційного
аналізу. Екологічні та соціальні впливи діяльності компанії «Астарта», а також її
корпоративні системи управління добре відомі Банку з чотирьох попередніх
трансакцій. У вересні 2017 р. незалежні консультанти виконали аудит компанії для
проекту фінансування розвитку зернової інфраструктури «Астарти». Компанія виконує
узгоджений ПЕСЗ і надає детальні річні екологічні та соціальні звіти.

Технічне співробітництво
Немає

Контактна інформація компанії
Пан В’ячеслав Чук
office@astartakiev.com
+38 044 585 94 94
http://www.astartakiev.com/en/index.htm
04070, м. Київ, вул. Ярославська, 58

Можливості для бізнесу
Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу чи участі у закупівлях, зв’яжіться з
компанією-клієнтом.
Якщо йдеться про проект у державному секторі, відвідайте сторінку Закупівлі ЄБРР:
Тел.: +44 20 7338 6794,
Електронна пошта: procurement@ebrd.com

Загальні питання
Запитання щодо проектів ЄБРР, які не стосуються закупівель:
Тел.: +44 20 7338 7168
Електронна пошта: projectenquiries@ebrd.com

Принципи інформування громадськості (ПІГ)
У ПІГ визначено, яким чином ЄБРР оприлюднює інформацію та проводить
консультації із зацікавленими сторонами з метою покращення обізнаності та розуміння
його стратегій, принципів та діяльності.
Текст ПІГ
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Орган розгляду скарг у зв'язку з проектами (ОРС)
Орган розгляду скарг є механізмом підзвітності ЄБРР. Він забезпечує можливість
незалежного розгляду скарг від осіб або організацій стосовно проектів, які
фінансуються Банком і які, на думку скаржників, вже завдали або можуть завдати
екологічну та/або соціальну шкоду.
Інформацію про подання скарг ви можете знайти на сторінці Орган розгляду скарг. З
будь-якими запитаннями щодо подання скарг та критеріїв їх реєстрації та подання
згідно з Регламентом ОРС ви можете звернутися до Посадової особи ОРС
(pcm@ebrd.com).
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